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Члан 4.
У члану 57. став (5) иза ријечи "примјерак" додају се
ријечи: "(нпр. CD, USB, DVD и други преносиви уређаји)".
Члан 5.
У члану 62. став (1) у првом реду иза ријечи "услуге"
додају се ријечи: "између повезаних лица из члана 44. став
(3) закона".
У ставу (2) иза ријечи "плаћање" додају се ријечи: "на
име услуга из става (1) овог члана".
У ставу (3) у првом реду иза ријечи "услуга" додају се
ријечи: "из става (1) овог члана".
Члан 6.
У члану 93. став (1) ријеч "обавеза" замјењује се
ријечју: "основица".
У ставу (2) у првом реду иза ријечи "однос" додају се
ријечи: "на одређено или на неодређено,", а у шестом реду
ријеч "обавезе" замјењује се ријечју: "основице".
Иза става (6) додаје се нови став (7) који гласи:
"(7) Почетак коришћења пореске олакшице мора
формално и правно одговарати периоду почетка рада
новопримљених запослених према Јединственом систему
регистрације, контроле и наплате доприноса."
Досадашњи ст. (7) и (8) постају ст. (8) и (9).
Члан 7.
У члану 94. став (1) ријеч "обавеза" замјењује се
ријечју: "основица".
Члан 8.
У члану 107. став (3) тачка 16) мијења се и гласи:
"16) Под редним бројем VIII. ПОРЕСКА ОСНОВИЦА
- у зависности од предзнака (+/) утврђеног износа,
на позицији редног броја 64. Опорезива добит –
износ се утврђује на начин да резултат по
позицијама редних бројева (позиција рбр. 60+6162-63) буде већи од 0, а на позицији редног броја
65. Порески губитак - износ се утврђује на начин
да резултат по позицијама редних бројева
(позиције рбр. 60+61-62-63) буде мањи од 0."
У тачки 17) подтачка д) мијења се и гласи:
"д) на позицији редног броја 69. Раније коришћена
пореска ослобађања која нису оправдана у складу
са законом и правилником уписује се износ пореза
с основа раније коришћених пореских ослобађања
која нису оправдана у складу са чл. 36. став (6) и
61. Закона."
Члан 9.
Oвaj прaвилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa у "Службeним нoвинaмa Фeдeрaциje БиХ".
Брoj 05-02-2-9404/19
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Министрица
Сaрajeвo
Jeлкa Mилићeвић, с. р.
Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu na dobit
("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), federalni
ministar finansija - federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
Član 1.
U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dobit
("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16, 11/17 i 96/17) član
12. stav (1) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju riječi: "u
skladu sa propisima koji uređuju dodjeljivanje identifikacionih

Petak, 13. 12. 2019.

brojeva, registraciju i identifikaciju i evidencijama poreznih
obveznika na teritoriji Federacije."
Član 2.
U članu 42. stav (7) briše se.
Dosadašnji st. (8) i (9) postaju st. (7) i (8).
Član 3.
U članu 47. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:
"(5) Ne smatraju se kapitalnim dobitkom ili gubitkom
smanjenja ili povećanja osnovnog kapitala u skladu sa
odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službene novine
Federacije BiH", broj: 81/15)."
Član 4.
U članu 57. stav (5) iza riječi "primjerak" dodaju se riječi:
"(npr. CD, USB, DVD i drugi prenosivi uređaji)".
Član 5.
U članu 62. stav (1) u prvom redu iza riječi "usluge" dodaju
se riječi: "između povezanih lica iz člana 44. stav (3) Zakona".
U stavu (2) iza riječi "plaćanje" dodaju se riječi: "na ime
usluga iz stava (1) ovog člana".
U stavu (3) u prvom redu iza riječi "usluga" dodaju se
riječi: "iz stava (1) ovog člana".
Član 6.
U članu 93. stav (1) riječ "obaveza" zamjenjuje se riječju:
"osnovica".
U stavu (2) u prvom redu iza riječi "odnos" dodaju se riječi:
"na određeno ili na neodređeno,", a u šestom redu riječ "obaveze"
zamjenjuje se riječju: "osnovice".
Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:
"(7) Početak korištenja porezne olakšice mora formalno i
pravno odgovarati periodu početka rada novoprimljenih
zaposlenih prema Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i
naplate doprinosa."
Dosadašnji st. (7) i (8) postaju st. (8) i (9).
Član 7.
U članu 94. stav (1) riječ: "obaveza" zamjenjuje se riječju:
"osnovica".
Član 8.
U članu 107. stav (3) tačka 16) mijenja se i glasi:
"16) Pod rednim brojem VIII. POREZNA OSNOVICA - u
zavisnosti od predznaka (+/) utvrđenog iznosa, na
poziciji rednog broja 64. Oporeziva dobit – iznos se
utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih
brojeva (pozicija rbr. 60+61-62-63) bude veći od 0, a
na poziciji rednog broja 65. Porezni gubitak – iznos se
utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih
brojeva (pozicije rbr. 60+61-62-63) bude manji od 0."
U tački 17) podtačka d) mijenja se i glasi:
"d) na poziciji rednog broja 69. Ranije korištena porezna
oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa
Zakonom i Pravilnikom upisuje se iznos poreza s
osnova ranije korištenih poreznih oslobađanja koja
nisu opravdana u skladu sa čl. 36. stav (6) i 61.
Zakona."
Član 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
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